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Kaikki hinnat sisältävät alv:n

Tuotekuvasto

Hammaslääkäriliiton Kustannus Oy tuottaa ja myy materiaalia hammashoidon ter-
veysneuvontaan sekä hammashoitoon ja vastaanottotoimintaan liittyviä lomakkeita 
ja muita aineistoja.

Hammaslääkäriliiton Kustannus Oy
Fabianinkatu 9 B
00130 Helsinki
puh. 09 6220 2531

Tilaukset toimitetaan postipakettina, paitsi jos ne mahtuvat maksikirjeeseen. 
Hinnat sisältävät alv:n.
Maksutapa on aina lasku, joka lähetetään jälkikäteen. Laskuun lisätään toimisto- ja 
postituskulut. 

Toimitusaika on n.1 viikko.

http://verkkokauppa.hammaslaakariliitto.fi

Tilaukset voi tehdä kätevästi netissä: 

Toimitusehdot:
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Kaikki hinnat sisältävät alv:n

1. Vastaanoton lomakkeet ja asiakirjat

 Potilastyö

 (0810) Uusi Ajanvarauskortti, nippu (100 kpl)  9,92 € 

 (0815) Potilaskortti (A5), nippu (100 kpl)   31,00 € 

 (0832) Potilaskortin lisäkortti (A5), nippu (100 kpl)  9,42 €

 (0921) Potilaskortti (A4), nippu (100 kpl)   45,38 €

 (0922) Potilaskortin lisäkortti (A4), nippu (100 kpl)  12,40 €

 (0806) Ientaskukaavio, 100 kpl    15,00 €

 (0820) Tutkimuskortti, nippu (100 kpl)   15,13 €

 (0816) Uusi Recall-kortti, nippu (100 kpl)   19,22 €

 (0818) Recall-kortti, nippu (100 kpl)

 loppuerä TARJOUShintaan     10,00 €

 (0833) Esitietolomake, lehtiö (100 kpl)    12,40 €

 Taloushallinto

 (0825) Lääkärin tilikirja (vihko)    18,60 €

 

Uusi Ajanvarauskortti

Uusi Recall-kortti

kieliversiot (ruotsi, englanti ja venäjä) ovat pdf-muodossa 
tulostettavissa maksutta Hammaslääkäriliiton nettisivuilta
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Kaikki hinnat sisältävät alv:n

2. julisteet

 (0253) Sokerikello-juliste 2,42€

3. Ammatillinen materiaali

(0401) Ergonomia-DVD  22,00 €

Staattinen lihastyö ja työn tarkkuusvaatimuk-
set aiheuttavat hammashoidon ammattilaisille 
yhä merkittäviä arkipäivän ongelmia. Ergono-
misia työasentoja ja tekniikoita on mahdollista 
kehittää omatoimisesti ottaen huomioon anato-
mian ja fysiologian vaatimukset ja hyödyntäen 
uusimman teknologian tarjoamat mahdollisuu-
det. DVD:ssä käydään läpi suun terveydenhuol-
lon ammattilaisten ergonomisia työasentoja.

Juliste, jossa kuvataan kellon muodossa tois-
tuvien makeiden ja happamien välipalojen ja 
juomien aiheuttamat happohyökkäykset sekä 
ruokailujen ja välipalojen oikea ajoittaminen 
vuorokausirytmiin. Koko: A3.
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Kaikki hinnat sisältävät alv:n

(0689) Hammaslääkärimatrikkeli 2008  
  30,00 € TARJOUS!

Suomen Hammaslääkärit 2008 Finlands Tandläkare 
-matrikkeliin on kerätty tiedot valtakunnallisten ham-
maslääkärijärjestöjen jäseninä olevista lähes 6 000 
hammaslääkäristä.

Matrikkelista löytyvät tiedot niin hammaslääkärien 
koulutuksista ja työhistoriasta kuin harrastuksista ja 
perheestä. Suomen Hammaslääkäriliiton julkaiseman 
kirjan sivumäärä on 439. Matrikkeli on tärkeä hakuteos 
kaikille ammatissa toimiville hammaslääkäreille, jolloin 
sen hankintahinnan voi esittää verotuksessa vähennet-
täväksi.

 Nimileimasin

 Nimineula

 Käyntikortit

(8894) Hammaslääkäriliiton jäsenmerkki 
8,12 €

Metallisen pinssin halkaisija on 13 mm.
Toimituskulut kuuluvat hintaan.

Hammaslääkäriliiton jäsentuotteet 

Tilaa:  www.hammaslaakariliitto.fi > Jäsensivusto

Hammaslääkäriliiton jäsenet voivat tilata itselleen ham-
maslääkärin leimasimen, jossa on liiton tunnus ja teksti 
”Hammaslääkäriliiton jäsen”. 

Hammaslääkäriliiton jäsenet voivat tilata itselleen 
käyntikortteja, joissa on liiton tunnus ja teksti ”Suomen 
Hammaslääkäriliiton jäsen”.

Hammaslääkäriliiton jäsenet voivat tilata itselleen nimi-
neulan, jossa on liiton tunnus.
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Kaikki hinnat sisältävät alv:n

4. Tietoa potilaille

Anna potilaalle suullisten ohjeiden ja neuvonnan lisäksi informaatiota kirjallisena. Näin 
potilas voi tutustua asiaan vielä tarkemmin kotona. 

Hammaslääkärin potilaalle antaman informaation merkitys on suuri. Tavallisia potilaan 
kanssa läpikäytäviä asioita ovat esimerkiksi, kuinka hampaat pysyvät ehjinä, kuinka pa-
rodontiittipotilaan tulisi hoitaa hampaita ja ikeniä, mikä voi aiheuttaa eroosiota tai kuinka 
tulee toimia hampaanpoiston jälkeen. Kaikkea hoitotuolissa saamaansa tietoa potilaan 
on kuitenkin vaikea vastaanottaa tai muistaa — mukaan annettava potilasesite varmistaa 
tiedon perillemenon. 

Esitteitä voi antaa potilaille sekä hoidon yhteydessä että laittaa esille odotushuoneeseen. 

Potilasesitteet

(0113) Ientulehdukset, 50 kpl nippu 24,80 €

Esitteessä kerrotaan, millaiset ovat terveet ikenet ja miten 
iensairauksia ehkäistään. Esitteessä kerrotaan hammaskiven 
synnystä, tupakoinnin vaikutuksesta ikeniin, suun bakteerien le-
viämisestä verenkiertoon sekä iensairauksien hoidosta. Mukana 
kuvat terveistä, gingiviittisistä ja parodontiittisista ikenistä sekä 
hammasvälien puhdistamisesta.

(0134) Mitä ovat purentavaivat? 50 kpl nippu 24,80 €

Esitteessä kerrotaan purentavirheiden oireista, syistä ja vaivojen 
helpottamisesta. Mukana kuvat puremalihasten tutkimisesta, 
purentakiskosta ja jumppaohjeista.
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(0125) Oikomishoito, 50 kpl nippu 24,80 €

Esitteessä kerrotaan oikomishoidon syistä, ajoituksesta ja 
oikomistavoista. Potilasta informoidaan hoitoon liittyvästä ham-
paiden arkuudesta, kotihoidon erityistarpeista ja siitä, miten voi 
itse vaikuttaa hoitotulokseen. Mukana kuvia erilaisista oikomis-
kojeista suussa.

(0146) Hammaseroosio, 50 kpl nippu 24,80 €

Esitteessä kerrotaan, mitä eroosio on, miten se ilmenee, mistä 
se johtuu sekä miten sitä ehkäistään ja hoidetaan. Mukana
kuvia erilaisista eroosiotilanteista.

(0171) Juurihoito, 50 kpl nippu 24,80 €

Esitteessä kerrotaan, mitä juurihoito on ja milloin se tehdään 
sekä käydään läpi juurihoidon eri vaiheet. Lisäksi kerrotaan, 
miksi juurihoito pitää joskus uusia ja miksi joskus päädytään 
kirurgiseen juurihoitoon.
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(0160) Sydänpotilaan suunhoito, 25 kpl nippu 12,40 €

Esitteessä kerrotaan suusairauksien riskeistä yleisterveydelle, sieni-
tulehduksista, tupakoinnin vaikutuksista, suun kuivumisesta, ham-
mashoidon ja kotihoidon erityistarpeista sekä listataan sydänpoti-
laalle muistilista suunhoitoon.

(0161) Diabeetikon suunhoito, 25 kpl nippu 12,40 €

Esitteessä kerrotaan diabeteksen ilmenemisestä ja suusairauksien 
mahdollisista vaikutuksista verensokeriin. Esitteessä käydään läpi 
iensairauksien ja reikiintymisen erityispiirteet ja -riskit sekä suun 
kuivuminen, sienitulehdukset ja tupakoinnin vaikutukset. Diabeetik-
koa kannustetaan tunnolliseen kotihoitoon ja hammashoitoon sekä 
listataan erityisesti muistettavat asiat.

(0163) Tekonivelpotilaan suunhoito, 25 kpl nippu 
12,40 €

Esitteessä kerrotaan erilaisista suutulehduksista, jotka tulee hoitaa 
ennen tekonivelleikkausta, sekä niiden hoidosta. Lisäksi käydään 
läpi suunhoito-ohjeet tekonivelleikkauksen jälkeen ja listataan tär-
keimmät asiat muistilistaan.

4. Tietoa potilaille
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(0905) Leikkaushaava suussa / Operationnsår i munnen, 
25 kpl nippu 12,40 €

Esitteessä annetaan leikkauksellisen hampaanpoiston tai muun suu-
leikkauksen jälkeiset ohjeet sekä suomeksi että ruotsiksi.

Kaikki hinnat sisältävät alv:n

(0904) Hampaanpoiston jälkeen / Efter tandutdragning / 
Following tooth extraction, 50 kpl nippu 24,80 €

Esitteessä annetaan hampaanpoiston jälkeiset ohjeet sekä suomek-
si, ruotsiksi että englanniksi.
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Kaikki hinnat sisältävät alv:n

(0151) Aftat

Esitteessä kerrotaan, mitä aftat ovat sekä missä ja miten ne ilme-
nevät. Lisäksi kerrotaan, kuinka kauan paraneminen kestää ja mitä 
sen edistämiseksi voi tehdä. Mukana kuvia erilaisista aftoista.

   
(0152) Lichen planus

Esitteessä kerrotaan Lichen planuksen oireista, aiheuttajista, hoi-
dosta, seurannasta ja jatkotoimista. Mukana kuvia Lichenistä.

(0153) Suun sieni-infektio

Esitteessä kerrotaan sieni-infektion esiintymisestä, diagnosoinnis-
ta, hoidosta ja sen syistä, lääkityksestä ja seurannasta. Mukana 
kuvia sieni-infektioista.

(0154) Karttakieli

Esitteessä kerrotaan, mikä on karttakieli, mistä se johtuu, kenelle 
se yleensä tulee ja mikä pahentaa oireita. Lisäksi kerrotaan diag-
nosoinnista ja karttakielen hoidosta. Mukana kuva karttakielestä.

4. Tietoa potilaille

Suun limakalvosairaudet, 10 kpl nippu 6,20 €
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Kaikki hinnat sisältävät alv:n

(0155) Suun kuivuus

Esitteessä kerrotaan, mitä on suun kuivuus, miksi se on haitaksi po-
tilaan suunterveydelle ja miten tunnistaa suun kuivuus. Lisäksi käy-
dään läpi suun kuivuuden aiheuttajia, oireiden helpottamistapoja ja 
kuivan suun tuotteita. Mukana kuva kuivasuisen potilaan kielestä.

(0156) Suusyöpä

Esitteessä kerrotaan suusyövän esiintymisestä, sen riskeistä, altis-
tavista tekijöistä ja ilmenemismuodoista. Lisäksi kerrotaan, miten 
suusyövän voi havaita, mitä tapahtuu, jos hammaslääkäri epäilee 
suusyöpää sekä miten suusyöpää hoidetaan. Mukana kuvia suu-
syövästä.

(0157) Sukupuolitaudit suussa

Esitteessä kerrotaan, mitkä sukupuolitaudit voivat esiintyä suussa, 
mikä niitä aiheuttaa ja miten ne tarttuvat suuhun. Lisäksi esitteessä 
käydään läpi sukupuolitautien oireita suussa, taudin toteamiseksi 
tarvittavia kokeita sekä hoitoa.

(0170) Suupolteoireyhtymä

Esitteessä kerrotaan, mikä on suupolteoireyhtymä, mikä sen voi ai-
heuttaa, miten oireyhtymä vaikuttaa arkeen ja mitä hoitoja on tar-
jolla. Mukana kuvia.

Suun limakalvosairaudet, 10 kpl nippu 6,20 €
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Kaikki hinnat sisältävät alv:n

(0159) Näin edistät suusi terveyttä

Esitteessä kerrotaan, miten reikien syntymistä voi ehkäistä, 
alkavan reiän pysäyttää ja reikiintymisalttiutta vähentää. 
Ruokailuun ja ruokavalioon annetaan ohjeita mm. sokerikel-
lon avulla ja kannustetaan ksylitolin käyttöön

4. Tietoa potilaille

Yleinen suun terveystieto, 50 kpl nippu  24,80 €

Vauvat, lapset ja nuoret

Ks. Vauvan suunhoidon opas:
www.hammaslaakariliitto.fi > Työelämä 
> Hammaslääkäri terveyden edistäjänä

Ks. Puhtaat hampaat -sivusto: 
www.helsinki.fi/hammas/puhtaathampaat

(0158) Näin puhdistat hampaasi

Esitteessä kerrotaan, miksi hampaiden puhdistaminen on 
tärkeää, miten harjataan, millä ja milloin sekä fluoriham-
mastahnan tärkeydestä. Lisäksi käydään läpi hammasvä-
lien puhdistus sekä lasten hampaiden puhdistus. Ohjeet 
hampaiden harjaukseen ja hammasvälien puhdistamiseen 
annetaan myös kuvina.
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Koululaiset

Esimerkkejä yhteistyöstä:

•harjausopetuksen, suunterveysoppituntien tai         
  -tapahtumien järjestäminen koululla 

•suun terveydenhuollon tietoiskut koulujen vanhem-  
   painillassa 

•opettaja voi pyytää hammashoitolasta poistettuja  
   hampaita ja plakkiväritabletteja tai lainata mallileu- 
   koja ja isoa hammasharjaa 

•luokka voi tehdä tutustumiskäynnin hammashoito- 
   laan.

Suunhoito-opas alakouluille antaa eväitä hammashoidon ja koulujen yhteistyöhön. 
Kattava suunterveyden tietopaketti tarjoaa opetuksen tukimateriaalia alakoulun 
opettajille. Oppaassa on opettajan osio sekä aineistot 1., 3. ja 5. luokille. 

Suunhoito-opas on jaettu kaikkiin alakouluihin (1 kpl/koulu). 
 
Opas on hyvä ottaa käyttöön myös suun terveydenhuollossa.

Lisätietoja: www.hammaslaakariliitto.fi/suunhoito-opas-alakouluille

Ks. myös Suunhoito-opas yläkouluille: 

(0684) Suunhoito-opas alakouluille + CD 33,00 €
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Ikäihmiset

(0162) Suunhoitoa ikäihmisille, 25 kpl nippu 
12,40 €

Esitteessä kerrotaan suun hoidosta ja sen merkityksestä 
yleisterveydelle, suun ja hampaiden puhdistuksesta ja ravin-
non merkityksestä. Esitteessä annetaan kuivan suun hoito-
ohjeet ja ohjeet hammasproteesin hoitoon sekä listataan 
ikäihmiselle tärkeät suunhoitoasiat muistilistaan.

4. Tietoa potilaille

(0149) Nuuska-esite, lehtiö 24,80 €

Esitteessä kerrotaan nuuskasta ja tupakasta saadun nikotiini-
annoksen eroista ja motivoidaan tupakkatuotteiden käyttäjää 
järjestelmällisen lopettamissuunnitelman tekoon. Hän saa 
vinkkejä nuuskan käytön vähentämiseen ja voi esitteen ruu-
dukossa pitää päiväkirjaa nuuskan käytöstään sekä testata 
nikotiiniriippuvuutensa.

Tupakka/nuuska ja alkoholi 

(0136) Miten autan tupakoivaa lopettamaan -opas 
10,17 €

Oppaassa kerrotaan tupakoinnin nopeasti ja ajan myötä 
tulevista vaikutuksista suunterveyteen ja kokonaisterveyteen. 
Tupakointikäyttäytymistä ja riippuvuuden muotoja käydään 
läpi ja kerrotaan tupakoinnin lopettamisesta prosessina. 
Opas neuvoo suunterveyden ammattilaista mini-intervention 
toteuttamisessa ja tarjoaa apukeinoja tupakoinnin lopettami-
seksi. Lisäksi kerrotaan, miten nuuska ja sen käytön lopetta-
minen eroaa tupakoinnista.
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Kaikki hinnat sisältävät alv:n

Ks. lisäksi Tupakka, alkoholi ja suu -neuvontakortti suunterveyden ammattilaisille: 
www.hammaslaakariliitto.fi > Työelämä > Hammaslääkäri terveyden edistäjänä

UUTUUS!

UUTUUS!

(140) Alkoholi ja suu, 25 kpl nippu UUTUUS, 
ilmestyy alkuvuodesta 2014

Esitteessä kerrotaan mm. alkoholin riskeistä ja suuvaikutuk-
sista sekä riskirajoista ja kannustetaan alkoholin ongelma-
käyttäjää kohtuukäyttöön.

(0138) Tupakka ja suu, 25 kpl nippu UUTUUS, 
ilmestyy alkuvuodesta 2014

Esitteessä kerrotaan mm. tupakoinnin riskeistä ja suuvaiku-
tuksista sekä nikotiiniriippuvuuden mittaamisesta ja kannus-
tetaan tupakoinnin lopettamiseen.

 (1009) Patientkort (A5), 100 st    31,00 €

 (1022) Patientkort (A4), 100 st    45,38 €

 (1013) Recall-kort, 100 st     18,85 €
 
 (0150) Hur blir jag kvitt snuset?, broschyr, 50 st   24,80 €

 (0164) Så borstar du tänderna rena, broschyr, 25 st  12,40 €

 (0165) Så håller du din mun frisk, broschyr, 25 st   12,40 €

 (0166) Tandlossningssjukdom, broschyr, 25 st   12,40 €

 (0167) Tandreglering, broschyr, 25 st    12,40 €

 (0168) Tanderosion, broschyr, 25 st    12,40 €

 (0169) Vad är bettproblem egentligen?, broschyr, 25 st  12,40 €

4. På svenska
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